ПРАВЛИНИК
О ИЗВОЂЕЊУ АКЦИЈА
Спелеолошког Одсека
“Петар Бакић”
Планинарског савеза Београда

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Под акцијама Спелеолошког одсека “Петар Бакић” Планинарског савеза Београда (у
даљем тексту Одсек), поред уобичајених планинарских подразумевају се нарочито следећи
типови акција:
• рекогносцирајуће акције;
• истраживачке акције;
• тренинг акције;
• спасилачке акције;
• показне акције (курсеви, семинари, демонстрације);
• спелеолошке експедиције.

ИЗВОЂЕЊЕ АКЦИЈА
Члан 2.
Годишњи план акција у организацији Одсека, у оквиру годишњег плана рада, усваја
Збор Одсека.
За акције које нису ушле у годишњи план рада, Начелништво Одсека доноси Одлуку о
извођењу акције у року од 7 (седам) дана од подношења плана акције.

Члан 3.
Начелништво Одсека доноси Одлуку о именовању вође акције најкасније 7 (седам)
дана од подношења плана извођња акције.
План извођења акције се подноси Начелништву Одсека, у писменом облику, на
састанку Одсека или на седници Начелништва.

Члан 4.
Тачно време одржавања акције, њен циљ и планирани број учесника одређује се 6
(шест) месеци унапред за комплексније акције, а месец дана унапред за акције викенд типа.
Од овога су изузете спасилачке акције.

Члан 5.
Екипа која изводи акцију може бити састављена од најмање 3 (три) члана Одсека, од
којих је један вођа акције.

Члан 6.
Акцијом руководи вођа акције.

Члан 7.
Вођа акције по потреби (у припремној фази, при извођењу и у фази анализе и
презентације урађеног) ангажује одговарајуће сараднике.
Сараднике и учеснике акције одобрава Начелништво Одсека.
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Члан 8.
Акцију, по њеном одобрењу од стране Начелништва Одсека, најављује вођа акције на
састанку Одсека.

Члан 9.
Пријављивање за акцију обавља се лично на састанку Одсека.

Члан 10.
По потреби Начелништво у име Одсека упућује другим друштвима
организацијама писмени позив за сарадњу на акцијама у организацији Одсека.

или

Члан 11.
О учешћу Одсека на акцији другог спелеолошког друштва или организације, на основу
писменог позива одлучује Начелништво Одсека и о томе информише своје чланство

Члан 12.
Учешће чланова других друштава или организација, научних сарадника и других лица
на акцијама Одсека, на предлог вође акције одобрава Начелништво Одсека.

Члан 13.
Члан Одсека који то жели, може да учествује на акцији другог спелеолошког друштва
или организације уз дозволу Начелништва. Уколико је не добије, а учествује на таквој акцији
то чини на сопствену одговорност и Одсек са његовим учешћем у том случају нема никакве
везе.

Члан 14.
На предлог вође акције Начелништво за учеснике акција одређује кондиционе и
техничке критеријуме (одређен број вежбалишта и одређено искуство у теренском раду и
др.).

Члан 15.
Руковођење акцијом засновано је на строго хијерархијском принципу.
Вођа акције по потреби формира екипе и одређује вође екипа.
Учесник акције је дужан да извршава налоге и упутства вође акције (екипе), и има
право жалбе искључиво после извршења налога или упутства.
Уколико услед неизвршења налога или упутства вође акције (екипе) дође до
негативних последица, вођа акције (екипе) у том случају не сноси одговорност за те
последице.

Члан 16.
Вођа акције има право и обавезу да унапред одређени план акције мења и
прилагођава га конкретној ситуацији на терену.
Вођа акције, по својој процени, може у било ком тренутку да прекине акцију или
удаљи учесника са те активности. По повратку са акције даје писмени извештај
Начелништву о разлозима такве одлуке, као и о предлогу мера које треба предузети.

Члан 17.
Званичне информације о акцији, на терену даје и за њих је одговоран вођа акције,
односно лице овлашћено од стране вође акције.
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Званичне информације о акцији, пре и после њеног извођења, даје лице које је за то
овлашћено одлуком Начелништва Одсека.

Члан 18.
Вођа акције подноси извештај са акције, усмено на састанку Одсека, а у писаној
форми, заједно са осталом документацијом (планови, табеле са мерењима и друго)
најкасније 15 (петнаест) дана по повратку са акције, а за акције типа експедиције најкасније
30 (тридесет) дана по повратку са акције.

Члан 19.
У случају кршења одредби овога Правилника Начелништво прекршиоцу може изрећи
следеће дисциплинске мере:
•

изрицање јавне опомене на састанку Одсека

•

забрана задуживања опреме на одређено време у трајању од: тридесет дана,
деведесет дана, шест месеци или условно.

•

суспензија права члана на одређено време у трајању од: тридесет дана,
деведесет дана, шест месеци или условно.

•

искључење из Одсека у трајању од годину дана или три године

Збор Одсека може прекршиоца трајно искључити из Одсека.
Члану Одсека се уручује писмена Одлука о изреченим дисциплинским мерама.

ЖАЛБЕ И ПРИМЕДБЕ
Члан 20.
О жалбама и примедбама везаним за питања одређена овим Правилником у првом
степену одлучује Начелништво.
Рок за подношење жалби је 30 (тридесет) дана од дана подношења писменог
извештаја са акције.
Начелништво мора да разматра жалбу и да о њој донесе одлуку у року од 14
(четрнаест) дана од дана писменог подношења жалбе, као и да о донесеној одлуци писмено
извести члана који се жалио.
Ако члан није задовољан одлуком Начелништва о његовој жалби, може се жалити
Надзорном одбору ПСБ или Већу части ПСБ у року од 30 (тридесет) дана од дана писменог
уручивања одлуке Начелништва.
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
Тумачење овог Правилника врши Начелништво Одсека.

Члан 22.
Овај правилник усвојен је на седници Збора Одсека одржаној 25. 4. 2009. године

Члан 23.
Овај Правилник ступа на снагу 8 (осам) дана од дана верификације од стране УО
ПСБ.

у Београду,
_______________ 2009. године

Начелник
Спелеолошког одсека “Петар Бакић”
Планинарског савеза Београда
Милорад Марковић

____________________________
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